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Vägledning vid återbruk och inköp av varor  
För hjälp kontakta respektive produktansvarig eller sakkunnig  

Vi ska i möjligaste mån undvika att handla miljö- eller hälsofarliga ämnen/material som PVC eller andra ftalatinnehållande produkter (mjukgörare 
i plast), perfluorerade ämnen, bromerade eller klorerade flamskyddsmedel, bisfenoler (hårdgörare i plast), biocider, material behandlade med 
antibakteriella medel och tungmetaller. 

Om produkten saknar miljömärkning skicka ”Intyg från leverantör av icke-miljömärkta produkter” (Återbruks- och inköpspolicy – bilaga 1) till 
leverantören att fylla i för att kontrollera om produkten innehåller ämnen som finns med på REACHs kandidatlista eller andra hälsofarliga ämnen. 
Detta gäller för inköp över 5 000 kr. Vid kontinuerliga inköp av likadan produkt där beloppet understiger 5 000 kr gäller ej beloppsgränsen. 
 

 Första hand Andra hand Tredje hand Övrigt 

Kontorsmöbler 
och husgeråd 
(gäller även 
möbler i t.ex. 
matsal) 

Begagnat, givet att 
miljökraven avseende 
hotade träslag uppfylls och 
att farliga ämnen ej 
misstänks förekomma. 
Tropiskt trä får ej inhandlas. 

Svanen FSC Begagnade varor kan vara svåra att kolla upp vad gäller 
innehåll av kemikalier eller träslag. Om det går att få tag 
på information, ska det göras. Vid misstanke om att 
möbeln är i tropiskt trä eller kan innehålla vissa farliga 
kemikalier ska köp avstås. 

Kontorsmaterial Begagnat  Svanen 

Blå Ängeln 

Återvunnet material 

EU- Ecolabel 

Annan miljö-
märkning 

Finns ingen miljömärkning tänk lim utan lösnings-
medel, tejp av återvunnet material. Växtbaserat eller 
återvunnet istället för plast. Returfiber i papper och papp. 

Papper Blå Ängeln Svanen/ EU-ecolabel Annan miljö-
märkning, 
t.ex. FSC. 

I möjligaste mån köpa TCF (Totally Chlorine Free) och 
papper gjort av återvunnet material. 
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 Första hand Andra hand Tredje hand Övrigt 

Hygienartiklar 
samt städ och 
rengöringsartikl
ar, inkl. 
diskmedel 

Bra Miljöval Svanen  Vi ska undvika miljö- och hälsofarliga kemikalier så 
långt som möjligt. 

Mat och dryck 
internt och 
externt när 
kansliet betalar 

Vegetariskt som regel och 
alltid ekologiskt. I första 
hand KRAV-märkt. Närodlat 
och Fairtrade i så stor 
utsträckning som möjligt. 

Veganskt alternativ ska 
kunna erbjudas. 

Annan ekologisk 
märkning. 

Restauranger, bage-
rier och catering-
företag som är mär-
kta med KRAV (alla 
produkter, råvaror 
och ingredienser är 
inte KRAV-märkta 
eller ekologiska även 
om butiken eller 
bageriet är det) 

Svinnad mat (Mat-
svinn är matavfall 
som slängs men som 
hade kunnat ätas om 
det hanterats 
annorlunda) 

Restauranger, 
bagerier, 
cateringföre-
tag som 
använder sig 
av KRAV-
märkta eller 
ekologiska 
produkter, 
råvaror och 
ingredienser. 

Om arrangören så önskar kan lokalt producerat KRAV-
märkt eller ekologiskt nötkött, naturbeteskött, kött från 
klövvilt eller renkött erbjudas som tillbehör. Kranvatten, 
inte vatten tappad på flaska, ska väljas. Tänk på att fråga 
efter miljövänlig transport av maten om det är catering. 

 

Engångsartiklar Använd inte. Miljömärkta 
pappersartiklar 

 Tänk kreativt, bjud på sånt som inte kräver tallrik etc. 
Servera på brickor. 

Hyr glas, muggar, tallrikar… 
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 Första hand Andra hand Tredje hand Övrigt 

Ljuskällor LED T5-lysrör  Alltid LED respektive minst T5-lysrör. Undantag för 
lågenergilampor kan göras i enskilda fall där starka 
ergonomiska skäl åligger. Vid nyinköp ska LED-
armaturer prioriteras.  

http://www.toptensverige.se/ 

Textilier Begagnat   I prioritets- ordning: 
• Bra Miljöval 
• Global Organic 

Textile Standard 
• Svanen 
• EU Ecolabel 

Ökotex 
Bluesign 

Textilierna ska gå att vattentvätta. Begagnade varor kan 
vara svåra att kolla upp vad gäller innehåll av kemikalier. 
Om det går att få tag på information, ska det göras. 
Kontakta produktansvarig för hjälp och guidning. 

Vitvaror Välj på Top ten Sverige: 
http://www.toptensverige.se  

Begagnat om det är lämpligt, 
icke energikrävande som t 
ex mikrovågsugn mm. Bästa 
energiklass. Ej kyl och frys. 

Svanen 

Bästa 
energiklassningen 
på marknaden med 
miljömärkning. 

Bästa 
energiklass-
ningen på 
marknaden. 

Bästa energiklass d.v.s. energimärkningen kan variera 
för olika produkter d.v.s. A+++ finns inte för alla 
produkter. Miljömärkt är ett krav i de produktkategorier 
där märkning finns. 

Svanen www.svanen.se 

Datorer, mobil-
telefoner och 
kontormaskiner 

Begagnat Miljömärkt  Miljömärkt är ett krav i de produktkategorier där 
märkning finns. Se Märkesguide 
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 Första hand Andra hand Tredje hand Övrigt 

Annan 
elektronik 

Välj på Top ten Sverige: 
http://www.toptensverige.se  

Svanen 

Begagnat om det är lämpligt. 
Bästa energiklass. 

Bästa 
energiklassningen 
på marknaden med 
miljömärkning. 

Bästa 
energiklassni
ngen på 
marknaden. 

Energystar-märket http://www.energystar.gov/   

TCO-märket http://tcodevelopment.se/    

Svanen-märket www.svanen.se   

Bästa energiklass dvs energimärkningen kan variera för 
olika produkter dvs A+++ finns inte för alla produkter. 
Miljömärkt är ett krav i de produktkategorier där 
märkning finns. 

Bud/Transport Cykelbud märkt med Bra 
Miljöval för närtransporter. 

Transport märkt Bra Miljöval 
för längre sträckor/större 
leveranser. 

Cykelbud. Budfirma 
med miljöbilar, 
miljöpolicy och 
uttalat miljöarbete. 

Budfirma 
med 
miljöpolicy 
och uttalat 
miljöarbete 

MOVEBYBiKE transporterar och flyttar med cykel och 
släp upp till 300kg/3m³ per lass. De finns i både 
Stockholm och Göteborg. 
http://www.movebybike.se/sv/Boka 

Bud märkta Bra Miljöval hittar du här: 
http://www.naturskyddsforeningen.se/bra-
miljoval/register  

Var noga med att fråga hur just ditt bud transporteras då 
flyg fortfarande är väldigt vanligt vid inrikes transporter. 

Blommor KRAV 
Fair Trade 

EU-ekologiskt (EU-
lövet) 

 Stockholm: http://www.norrmalarstrandsblommor.se/ 

Får vi inte tag på ekologiska blommor så köper vi något 
annat än blommor utom om vi skickar blommor till 
personer som är sjukskrivna. 

Byggmaterial Svanen-märkt färg Traditionella 
byggmaterial och 
färger kan användas. 

 Se och följ Folksams Byggmiljöguide: 
http://www.folksam.se/dpublic/a0346.nsf/vLookUpFiles/
R0436.pdf/$FILE/R0436.pdf 
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Relaterade dokument 

 

• Återbruk- och inköpspolicy 

• Intyg från leverantör av icke-miljömärkta produkter (Återbruks- och inköpspolicy – bilaga 1) 

• Miljöpolicy 

• Märkesguide 

• Personalhandbok 

 


